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Innkalling og sakspapirer sendt 07.06.2017. Mat og andakt v/Markus og Vegar

Saker til behandling:

Sak 29/17 – 36/17

Eventuelt begrunnet forfall meldes til gn498@kirken.no snarest mulig.
1. vara møter fast. Alle vara har møterett, og er til dette møtet innkalt spesielt for å være med på
strategiarbeidet.
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32/17
33/17
34/17
35/17
36/17

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
ORIENTERINGSSAKER
DISPONERING AV RESULTAT 2016
FORORDNINGEN PÅ AUSTRE ÅMØY
SOMMERFULLMAKT TIL ARBEIDSUTVALGET
SAMARBEID MED TASTA
EVENTUELT
STRATEGIARBEID

GJERULF NODDELAND
DAGLIG LEDER

Adresse
Dusavikkrossen 26
Postboks 201
4001 Stavanger

Telefon
51 83 66 80
Telefax
51 83 66 81

Org.nr
NO 985 235 600
Bankkonto
3201.07.44430

E-post
kirken@stavanger.kommune.no
Web
www.kirken.stavanger.no

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 05.04.2017 godkjennes.
Protokoller fra arbeidsutvalgets møter 19.04.2017 og 31.05.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 21.06.2017 godkjennes

Gjerulf Noddeland

Vedlegg:
Møte i Arbeidsutvalget for Vardeneset menighetsråd
Dato:

19.04.2017

Tid:

19.00 – 20.30

Sted:

Sakristiet (Vardeneset kirke)

Tilstede:

Tormod Andreassen, Ina Stråtveit, Janken Sæbø, Kjersti Wee, Gjerulf Noddeland

Forfall:
Referat:

Gjerulf

A: SAKER I MØTET:
1. Bibel og bønn: Joh 20,24-31 Thomas tviler
2. Stabsoppdateringer:
Nå som Ola er tilbake fra permisjon kommer utvidelse av vikariat til å bli tatt opp. Det samme gjelder
Torill som er sykemeldt ut denne uken. Vi foreslår ut oktober.
Renhold skal ut på ny anbudskonkurranse. Mange er misfornøyd med AB Solutions, men vi er godt
fornøyd med Romalda fra AB Solutions, og håper de vinner anbudet denne gangen også.
Nytt IT-system og epostadresser i morgen kl 15.
3. Konf.fest i morgen. Tror vi er i rute. Blir noen endringer i programutkast. 27 kaker fra fjorårsforeldre. Vi
kjører påminnelse på sms med tidspunkt
4. Utvalgsarbeid- Diakoniutvalg i går, referat foreligger. Gudstjenesteutvalg også i går: Ohm var ønsket på
begge! Vi vurderer å invitere GU på MR tidlig i høst.
5. Komfyr, projektor, blending: Før påske gikk offisiell forespørsel / søknad om kostnadsdeling til
Stavanger kirkelige fellesråd v/Svein Inge Thorstvedt.
Vi må prøve å låne oss en komfyr til utleien i konf.helgen. Vi kan purre nå som påsken er over.
6. Brev til neste års konfirmanter er klart til utsending, AU så gjennom heftet. Utfordringen er å få nok
informasjon uten å få for mye informasjon.
I selve påmeldingen kan vi også be om foreldrenes påmelding til f.eks. kirkekaffe på
presentasjonsgudstjeneste o.lign. i tillegg til de andre tingene.
7. Kirken i Stavanger mot 2020: Førstkommende fredag er det samling for ansatte, det som AU fikk sist
gang.
8. Åmøy: Vi foreslår å møte kapellstyret i kapellet 18. mai. Vi kan ta med oss et forslag om julaften og
konfirmasjon (hvis der er konfirmanter) pluss to søndager til.
9. Reformasjonsjubileum – fire søndager. Hva med markeringer i skole og nærmiljø? Er det utviklet noe
opplegg? Kjersti undersøker muligheter.

10. Stan Donn 2017. Stan tar turen igjen, og har satt av Allehelgensdag til oss i Vardeneset hvis vi vil ha ham
tilbake. Minnesamlingen er tenkt på kvelden, så sånn sett ventes det ikke mange kirkeuvante. Det var
bare positive tilbakemeldinger fra i fjor, så vi ønsker ham gjerne velkommen igjen hvis Kjersti er
komfortabel med det.
11. Strategiarbeid: Som vi planla sist: MR kommer kl 18 og stab kl 20 på møtet 21. juni. Det er 14 dager
etter termin, så Gjerulf har muligens permisjon ifm fødsel, men har planlagt å være med på møtet.
12. Konf.evaluering: AU er behjelpelig med evalueringsspørsmål, utkast sendes på epost til AU.
13. Oppstartsmøte (inspirasjonssamling for frivillige) 29. august. Dette blir ikke samlingen med fokus på
barn og unge, men vi holder inspirasjonskveld med bred invitasjon. Staben presenterer sine planer og
mål, Folk kan komme med innspill til strategiarbeid. Invitasjonen må være tydelig på hva som kommer
på møtet.
B: OVERSENDES MENIGHETSRÅD i juni:
1. Orientering
2. Sommerfullmakt til AU
3. Strategi
Møte i Arbeidsutvalget for Vardeneset menighetsråd
Dato:

31.05.2017

Tid:

19.00 – 20.30

Sted:

Sakristiet (Vardeneset kirke)

Tilstede:

Ina Stråtveit, Janken Sæbø, Kjersti Wee, Gjerulf Noddeland

Forfall:

Tormod Andreassen

Referat:

Gjerulf

A: SAKER I MØTET:
1. Bibel og bønn: Jer 29,11
2. Stabsoppdateringer:
Daglig leder fratrer offisielt stillingen 20. august, men skal avvikle fire uker ferie og tre uker pappaperm
før det, så siste dag på kontoret i Vardeneset blir 30. juni. Det er pr dags dato ikke vikar på plass.
Ola og Torill har fått sine vikariater utvidet ut november. Ann-Mari Grøndal har takket ja til å dirigere
barnekoret også til høsten. Knøttekoret går over på frivillige hender.
Med tanke på utlysning av ledige stillinger, vil vi vite mer om dette fredag 9. juni.
AU har lyst til å møte Unn og Stefan og fortelle ansikt til ansikt hvordan saken oppleves.
3. Utvalgsarbeid – Mandater og planer venter til vi har hatt strategisamling.
GU og Utv.ToT møtet utsatt til tidlig høst. Dato inn i kalenderen så fort som mulig.
4. Komfyr, projektor, blending: Fellesrådet bidrar med ca 50 000 til komfyr og blending. Dette er avtalt
håndtert ved at hele regningen for blending går til Fellesrådet. Projektor støtter de ikke. Koketopp,
stekeovner og vifte er bestilt, installeres i løpet av sommeren. Elektriker er kontaktet for å trekke to nye
kurser til stekeovnene
Blending og lerret må godkjennes av biskopen, søknad er sendt via kirkevergen.
5. Kirken i Stavanger mot 2020:
Styringsgruppa har som et av forslagene at Vardeneset og Tasta blir én menighet med to kirkebygg.
(Det er ikke naturlig at Austre Åmøy etter kommunesammenslåing i 2020 hører sammen med
Vardeneset og Tasta). Neste trinn i styringsgruppas arbeid handler om å kartlegge konsekvenser.
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

Det kunne vært interessant å møte Tasta menighetsråd, ikke så mye for å høre med dem om 2020, men
om samarbeid generelt!
Forordning Åmøy:
Etter tilbakemelding fra kapellstyret på Åmøy melder vi skriftlig til prosten om hva Vardeneset
menighetsråd og Austre Åmøy kapellstyre går for med tanke på forordnede gudstjenester. Prosten er
foreløpig underrettet muntlig om tilbakemeldingen fra kapellstyret, som ønsker fire i året. De ønsker at
det er gudstjeneste julaften og konfirmasjon (dersom det er konfirmanter.) De to andre kan godt
komme tidlig høst og tidlig vår. Det er viktig å avklare med Kapellstyret (v/leder) når dato skal settes, så
aktuelle datoer ikke kolliderer med annet på Åmøy.
Kapellstyret ønsker ikke å ha koordineringsansvar for hverken ansatt eller frivillig bemanning til
gudstjenestene.
AU foreslår at det forordnes julaftensgudstjeneste og evt. konfirmasjonsgudstjeneste. I tillegg kan vi ha
fellesgudstjeneste på Åmøy, men den trenger ikke være forordnet.
Strategiarbeid: MR kommer kl 18 og stab kl 20 på møtet 21. juni. Staben hadde strategisamling med
Tormod i går, tirsdag 30. mai. Målet er å bli enige om hva vi ønsker å satse på, men det er viktig at vi
ikke tar en beslutning bare fordi vi går tom for tid. Det kan være aktuelt å la det modne over
sommeren. Vi kutter regnskapsrapport i junimøtet, for å få mer tid til strategi.
A-senteret: Hvordan blir det i år? Formaliseres noe? Vi har en gudstjeneste sammen fordi de ønsker
det, men det blir ikke oppstartsgudstjenesten i år. Kjersti hører med dem når det passer, Ola har
kontakt om videre samarbeid.
Lagsstyret er samlet i kveld med noen yngre. Målet er å rekruttere yngre ungdommer, kanskje til styret,
men i hvert fall på Laget.
Menighetsblad. Turid i Tasta lager menighetsblad. Hun ville gjerne lage menighetsblad sammen med
oss, men menighetsrådet må ta avgjørelsen. Kjersti har snakket med noen som er interessert i å være
med å lage blad hvis det blir felles. AU er positive til samarbeid!
Konf.evaluering: Det er frist for tilbakemelding fra foreldrene i kveld, vi har til nå 34 svar. Dersom alle
34 er foreldre til forskjellige konfirmanter, er det en svarprosent på ca 50%, men det kan vi ikke vite.
De involverte i konf.opplegget evaluerer det tilbakelagte konf.året i morgen, torsdag 1. juni.
På en skala fra 1 til 5 der 1 er elendig og 5 er perfekt, ligger den store hovedvekten av
tilbakemeldingene fra foreldre på 4 og 5. Rådet får tilsendt evalueringsresultatene fra foreldre,
konfirmanter og staben.
-> MR trenger oppsummering av konf.festen så det ikke blir rot neste år. Det fungerte godt, så vi må ha
med oss en god oppskrift videre!

B: OVERSENDES MENIGHETSRÅD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientering
Samarbeid med Tasta – M.blad? MR-møte?
Forordningen på Åmøy
Disponering av resultat 2016
Sommerfullmakt til AU
Strategisamling
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ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saken gjelder:
Forslag til møtedatoer for skoleåret 2017-2018: (fellesrådsdatoer ikke mottatt)

AU

MR

16.08. 30.08.
13.09. 27.09.
18.10. 01.11.

Høstferie 11.10.

15.11. 29.11.
13.12. 17.01.
31.01. 22.02.

Vinterferie 14.02.

07.03. 21.03.

Påske 28.03.

04.04. 18.04.
02.05. 23.05.

Kvelden før grunnlovsdag 16.05.

06.06. 20.06.

Andre viktige datoer
23.06.

Sankt Hans på Fyret

27.08.

Oppstartsgudstjeneste

29.08.

Nettverkssamling

23.09.

Barnas Dag

28.10.

Høstbasar

Utvalgsarbeid
Diakoniutvalget hadde møte 18. april. Referat vedlagt. Neste møte 30. august.
Gudstjenesteutvalget hadde også møte 18. april. Referat foreligger ikke.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam skulle vært samlet 11. mai for å fortsette arbeidet
med trosopplæringsgudstjenestene. Det klaffet ikke for flere i staben, og det lot seg ikke gjøre å finne ny
dato før ferieavviklingen starter. Det arbeides med datoforslag tidlig i høst.

Komfyr, projektor, blending
Fellesrådet bidrar med ca 50 000 til komfyr og blending. Dette er avtalt håndtert ved at hele regningen for
blending går til Fellesrådet og de andre dekkes av Menighetsrådet. Projektor støtter de ikke. Koketopp,
stekeovner og vifte er bestilt, installeres i løpet av sommeren. Elektriker er kontaktet for å trekke to nye
kurser til stekeovnene
Blending og lerret må godkjennes av biskopen, søknad er sendt via kirkevergen.
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Menighetsrådssaker som ikke følges opp videre
Den nye runden med strategiarbeid gjør at disse sakene ikke følges opp videre, for arbeidet starter i en
annen ende:
85/15 FOKUS menighetsutvikling
18/16 Planer og mål for menighetsarbeidet

Evaluering av årets konf.opplegg
Menighetsrådet informeres om evaluering av konf.opplegget. Evalueringsmøte skulle vært holdt 1. juni,
men Kjersti ble syk, så det ble utsatt. Siden hun er sykemeldt frem til ferien og evalueringen må foretas før
sommeren, er nytt møte satt til tirsdag 13. juni, selv om sokneprest ikke får anledning til å være tilstede.

Gjerulf Noddeland

Vedlegg:
Referat etter møte i diakoniutvalget 18. april
Disse møtte: Marit Gunilla Blindheim, Ellen Ørland, Astri Lunde og Ola Ohm. Ragnhild Kristiansen og
Manuel Martin meldte forfall.
Saker:
1. Godkjenning av referat fra møtet 25.01.2017. Referatet ble godkjent.
2. Evaluering kirkemiddagen 26.03.2017. Det var lite folk (under 30) på kirkemiddagen, og det var bestilt
mat til 60. Resten av maten ble solgt videre til dem som var der. Passer det bedre å ha kirkemiddag
tidligere på året? Stab bes om å tenke gjennom dette når semesteret blir planlagt.
3. Informasjon om KIA. Vi tar kontakt med Tasta menighet og hører hvordan det fungerer med tanke på å
evt invitere folk i menigheten til en verdensmiddag sammen med Tasta.
4. Pensjonisttur 2017. Diakonene i Stavanger har lagt opp til en felles tur med Skoleskipet Gann 6.
juni. Tasta menighet har dagen etter laget en busstur i Østre bydel. Noen i kirkeringen har meldt seg på
Tasta sin tur, men Ola sender ut en e-post for å høre hvordan stemningen er blant pensjonistene ellers for
turen med Gann.
5. Formiddagskirkeringen. Kirkeringene i Tasta er invitert til Vardeneset kirke tirsdag 30. mai kl.18.00.
Utlodning. Vardeneset tar med gevinst.
6. Felles gudstjeneste i kapellet på Åmøy 28. mai, der biskop Ivar Braut takker for innsatsen.
Menighetsrådet i Vardeneset har bedt Diakoniutvalget om å ta ansvar for kirkekaffen. Astri tar kontakt
med Bodil Rosnes og avklarer.
7. Eventuelt.
- Temakveld om sorg blir 27. september kl 19:00 i Hinna. Diakon og/eller prest fra Vardeneset bør være
der og ta kontakt med folk fra Vardeneset. Den dagen vet Astri at det skal være møte i menighetsrådet.
Neste diakoniutvalgsmøte blir onsdag 30. august kl 18:00-19:00

Referent: Ola Ohm
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DISPONERING AV RESULTAT 2016
Forslag til vedtak:

Vardeneset drift 2016 disponert
ansvar
100
200
303
305
315
316
326
327
330
331
332
333
335
340
350
351
400
410
420
500
520
750
812
900
950

Resultat
2016

Debet Kredit Debet Kredit
Menigheten - 89
Vardeneset
Diakoni
Kiosk Lokalet
Søndagsskolen
Babysang
Småbarnssang
Evig nice
Familiekvelder
Skolelaget
SALAT
VM-studio
Nyttårsfest
VM Media
Vardeneset Follow me
Vardeneset barnekor I
Knøttekor
Lønnsmidler/ BU-arbeid
Dåpsoppl. /trosoppl.
Konfirmantarbeid
Kirkemusikk
Kulturserien
Menighetsbl. /Prog.hefte
Orgel
Austre Åmøy
Formiddagstreff

259500
1530
1530
1530
1530
259500
259500
1530
259500
1530
259500
259500
259500
1530
259500
259500
259500
1530
259500
259500
1530
259500
1530
259500
259500

1930
259500
259500
259500
259500
1930
1930
259500
1930
259500
1930
1930
1930
259500
1930
1930
1930
259500
1930
1930
259500
1930
259500
1930
1930

1540
256507
256528
256509
256525
1540
1540
256536
1540
255002
1540
1540
1540
256500
1540
1540
1540
256508
1540
1540
256537
1540
256500
1540
1540

256500
1940
1940
1940
1940
256508
256508
1940
256528
1950
256512
256514
256526
1940
256505
256505
256508
1940
256500
256513
1940
256527
1940
256520
256534

TOTALT
Dato: 21.06.2017
signert: Gjerulf Noddeland

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-93 639,20
7 297,37
14 787,98
3 994,20
311,25
-1 341,37
-3 160,16
369,15
-3 610,27
878,49
-2 056,46
-48 880,00
-4 217,12
23 460,70
-13 600,27
-4 538,53
-123 944,37
11 941,59
-14 312,65
-13 580,00
8 720,00
-484,00
100,00
-27 769,61
-4 953,23

kr -288 226,51
godkjent for føring

Vedtak i sak nr 31/17
Saken gjelder:
Resultatet for 2016 disponeres.
Gjerulf Noddeland
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Vedlegg:
Forklaring til disponeringsforslag

Disponering drift 2016 ny balanse
Resultat
2016

ansvar
100
200
303
305
315
316
326
327

Menigheten - 89
Vardeneset
Diakoni
Kiosk Lokalet
Søndagsskolen
Babysang
Småbarnssang
Evig nice
Familiekvelder

kr -93 639,20
kr
7 297,37
kr 14 787,98
kr
3 994,20
kr
311,25
kr -1 341,37
kr -3 160,16
kr
369,15

01.01.2016
Disp.fond
Til andre?

01.01.2017
avd Ny disp.fond

kr -40 908,88
kr -1 653,54
kr -11 692,46
kr -15 696,67
kr -26 409,20
N/A
kr -13 651,52
kr -2 998,21

kr -125 300,03
kr 5 643,83
kr
-514,75
kr -11 702,47
kr -26 097,95
400 N/A
400 kr -13 651,52
kr -2 629,06

330 Skolelaget

kr

-3 610,27

kr -26 430,20

331 SALAT
Bundet fond ungdom
332 VM-studio
333 Nyttårsfest
335 VM Media
340 Vardeneset Follow me
350 Vardeneset barnekor I
351 Knøttekor
Lønnsmidler/ BU400 arbeid
410 Dåpsoppl. /trosoppl.
420 Konfirmantarbeid
500 Kirkemusikk
520 Kulturserien
Menighetsbl.
750 /Prog.hefte
812 Orgel
900 Austre Åmøy
950 Formiddagstreff

kr

878,49

N/A
kr -1 382,28
kr -20 019,25
kr -1 195,67
kr -52 753,18
N/A

TOTALT

kr -2 056,46
kr -48 880,00
kr -4 217,12
kr 23 460,70
kr -13 600,27
kr -4 538,53

kr -52 349,37

Lønn/BU
Lønn/BU
Kiosk
Lokalet
Bundet
fond
ungdom

303 kr -26 430,20

N/A
kr
-503,79
kr -22 075,71
kr -50 075,67
kr -56 970,30
Menigheten 100 N/A
kr -70 488,17

kr -123 944,37
kr 11 941,59
kr -14 312,65
kr -13 580,00
kr
8 720,00

kr -213 863,65
kr -330 367,96
kr -14 735,78 Lønn/BU
400 kr -14 735,78
N/A
Menigheten 100 N/A
kr -20 032,11
kr -33 612,11
kr -41 026,22
kr -32 306,22

kr
-484,00
kr
100,00
kr -27 769,61
kr -4 953,23

kr -1 461,90
N/A
kr -87 303,90
kr -10 217,53

kr -1 945,90
Menigheten 100 N/A
kr -115 073,51
kr -15 170,76

kr -288 226,51

kr -689 047,83

kr -977 274,34
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FORORDNINGEN PÅ AUSTRE ÅMØY
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet i Vardeneset menighet ønsker at det forordnes to gudstjenester i året på Austre Åmøy,
med mulighet for inntil to til i samspill med frivillige på Åmøy. Det bør være gudstjeneste på julaften, og
dersom det er konfirmanter bør det også være konfirmasjonsgudstjeneste.
I tillegg foreslår Vardeneset menighetsråd at en av menighetens hovedgudstjenester legges til Austre Åmøy
som friluftsgudstjeneste på forsommeren.
Saken gjelder:
Prost Emmerhoff har bedt Vardeneset menighetsråd om «lokalt å drøfte når …de opptil fire årlige
gudstjenester i Austre Åmøy kapell… bør legges.»
AU forsøkte å møte Kapellstyret, men bl.a. pga sykdom lot ikke det seg gjøre. Daglig leder har mottatt
tilbakemelding fra kapellstyret v/Bodil Rosnes. De ønsker at det er gudstjeneste julaften og konfirmasjon
(dersom det er konfirmanter) samt to til. De to andre gudstjenestene kan godt komme tidlig høst og tidlig
vår. Det er viktig å avklare med Kapellstyret (v/leder) når dato skal settes, så aktuelle datoer ikke kolliderer
med annet på Åmøy, for er 2-3 familier opptatt, så er det nesten ingen igjen som kommer til gudstjeneste.
Kapellstyret ønsker ikke å ha koordineringsansvar for hverken ansatt eller frivillig bemanning til
gudstjenestene.
På bakgrunn av at kapellstyret ikke har kapasitet til å koordinere bemanning til gudstjenestene lokalt på
Åmøy, foreslår AU at det forordnes to årlige gudstjenester.

Gjerulf Noddeland

SOMMERFULLMAKT TIL ARBEIDSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU) får i henhold til Kirkelovens §8 herved fullmakt til å
behandle saker på rådets vegne i saker som MÅ avgjøres i løpet av sommeren 2017. Behandlede saker
legges frem for rådet i menighetsrådets første møte etter sommeren.
Saken gjelder:
Skulle det dukke opp saker i løpet av sommeren som ikke kan vente til menighetsrådets første møte til
høsten, kan AU få fullmakt til å behandle disse på rådets vegne.

Gjerulf Noddeland

SAMARBEID MED TASTA
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråd ønsker å gjenoppta samarbeid med Tasta menighet om menighetsblad.
Det forventes at begge menigheter stiller med frivillige, og at kostnadene deles likt mellom menighetene.
Detaljer for samarbeidet for øvrig håndteres administrativt.
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Vardeneset menighetsråd ønsker å møte Tasta menighetsråd for å snakke om felles utfordringer og arenaer
for fortsatt og utvidet samarbeid, gjerne en gang i perioden september-november 2017, etter
oppstartsrushet og før julerushet.
Saken gjelder:
Det har kommet forslag fra Turid Helgeland, daglig leder i Tasta menighet, om å undersøke interessen for
felles menighetsblad. AU er positive til et slikt samarbeid, da det kan bety at vi igjen kan ha et
menighetsblad og ikke bare halvårlig programhefte.
Prosjektet Kirken i Stavanger mot 2020 har aktualisert behovet for å utvide samarbeidet mellom
menighetene, og identifisere oss mer som Kirken i entall enn som kirkene i flertall. Det hadde vært
spennende å møte menighetsrådet i Tasta. Det er ikke et mål å snakke om 2020 og mulig sammenslåing i
denne omgang, det er samarbeid mellom Vardeneset og Tasta på en generell basis vi vil ta opp.
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EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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STRATEGIARBEID
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråd vil legge en radikal strategi for menighetens arbeid, for å oppnå vekst.

Saken gjelder:
MR har igangsatt et grundig strategiarbeid helt fra bunnen. Dette regnes som et godt tidspunkt fordi det er
tre vakante stillinger, og de kan derfor formes etter strategien som utvikles.
Vi trenger en steinhard prioritering, som rydder plass til de tingene vi vil satse på. Vi kommer til å bli
skikkelig dårlige på noen ting, men vi kan oppleve vekst på de feltene vi setter inn støtet på.
Rådet skal sammen med staben legge føringer for ny strategi, men ønsker å involvere bredt i prosessen,
ved et menighetsmøte til høsten.
Staben har forberedt seg på denne samlingen, og MR bruker tid frem til kl 20 på å gjøre sine forberedelser
til det felles strategiarbeidet.
I et slikt radikalt strategiarbeid for å oppnå vekst i arbeidet lokalt på Vardeneset kan det være den metoden
som på litt sikt frigjør mest ressurser fra «låste» oppgaver er å støtte styringsgruppas forslag, og foreslå å
opprette ett sokn sammen med Tasta.

Gjerulf Noddeland

10

